แนวปฏิบัติการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตระหนักถึงความสำคัญของการคุมครองขอมูลส วน
บุคคลของผูที่ใชบ ริการระบบสารสนเทศตาง ๆ ของศูนยคอมพิวเตอร โดยใชเทคโนโลยีท ี่ทันสมัยและมีความ
ปลอดภัยสูงสำหรับการจัดเก็บและรักษาขอมูลสวนบุคคล โดยศูนยคอมพิวเตอร กำหนดใหเฉพาะเจ าหนาที่ ที่
เกี่ยวของเทานั้น ที่มีสิทธิเขาถึงขอมูลสวนบุคคล นอกจากนี้ ศูนยคอมพิวเตอร ยังจัดใหมีระบบการตรวจสอบการ
เขาถึงและการใชขอมูลสวนบุคคลอยางเครงครัด ตลอดจนจัดใหมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บและ
รักษาขอมูลสวนบุคคลอยางสม่ำเสมอ เพื่อทำใหระบบมีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลที่ถูกตองเชื่อถือได และเพื่อ
ปองกันไมใหมีการรั่วไหลของขอมูลสวนบุคคล การแกไขขอมูลสวนบุคคลโดยผูไมมีหนาที่เกี่ยวของ หรือการนำ
ขอมูลสวนบุคคลไปใชผิดวัตถุประสงค
แนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของขอตกลงและเงื่อนไขการใชงานบริการตาง ๆ ของศูนยคอมพิวเตอร
โดยอาจจะมีการแกไข ปรับปรุง เพิ่มเติมตามแนวปฏิบัติฉบับนี้ ซึ่งจะแจงใหผูรับบริการทราบและขอความยินยอม
ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด
1. ขอมูลสวนบุคคล มีรายละเอียดดังนี้
เปนขอมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวาทางตรงหรือทางออม ที่ผูรับบริการให
ไวกับศูนยคอมพิวเตอรหรือที่ไดอนุญาตใหศูนยคอมพิวเตอรเขาถึง เชน รหัสพนักงาน รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล
หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพทมือถือ อีเมล รูปถาย รวมทั้งประวัติการใชบริการระบบสารสนเทศ
ประวัติการแจงซอม เปนตน
2. การเก็บรวบรวม การไดรับขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการ และวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม การใช
ประโยชนจากขอมูล และมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
2.1 ศูนยคอมพิวเตอร มีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากผูรับบริการ โดยตรงผานแบบฟอรมการ
สมัครขอใชบ ริ การ online และชองทางอื่น ๆ ของศูนยคอมพิว เตอร รวมถึงการขอข อมู ลนั กศึ กษาใหมจ าก
ศูนยบริการการศึกษา การขอขอมูลบุคลากรจากสวนทรัพยากรบุคคล หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ โดยจะทำ
หนังสือเปนลายลักษณอักษรในการขอขอมูล และมีการดำเนินการกับขอมูลเฉพาะเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเทานั้น โดย
มีวัตถุประสงคในการนำขอมูลดังกลาวมาใชประโยชนสำหรับการใหบริการระบบสารสนเทศของศูนยคอมพิวเตอร
การประชาสั มพั นธข า วสารผา นระบบเมล มหาวิท ยาลัย รวมถึงการปรั บ ปรุ ง ระบบการให บ ริ การของศู น ย
คอมพิวเตอรดวย

2.2 ศูนยคอมพิวเตอร อาจเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับความสนใจและ/หรือขอมูลการเขาใชงานเว็บไซตตาง ๆ
ของผูรับบริการดวยการใชคุกกี้ในเว็บไซตและแอปพลิเคชันของศูนยคอมพิวเตอร โดยจะมีประกาศหนาเว็บไซต
หากมีการเก็บขอมูลดวยคุกกี้ในเว็บไซต ซึ่งผูรับบริการอาจใหความยินยอมดังกลาวหรือไมก็ได
2.3 การใชงาน Application – ระบบสารสนเทศของศูนยคอมพิวเตอร เชน ระบบ @SUT-Wifi @SUTGuest อาจมีการเขาถึงขอมูลตาง ๆ เชน การจัดเก็บขอมูลอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน
2.4 การใชขอมูลสวนบุคคลในระบบแจงซอม ศูนยคอมพิวเตอรอาจดำเนินการบันทึก และจัดเก็บขอมูล
การใชบริการ เพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ เชน ใชเปนหลักฐานตาง ๆ / พัฒนาและปรับปรุงการใหบริการ / ติดตาม
ความพึงพอใจของผูรับบริการ / จัดอบรมบุคลากร / ประเมินผลงานบุคลากร/ วิเคราะหขอมูล รวมถึงเพื่อพัฒนา
ระบบตาง ๆ ของศูนยคอมพิวเตอร
2.5 ศูนยคอมพิวเตอร มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลตามแนวทางมาตรฐานดานการ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีการกำหนดระดับการเขาถึง
ขอมูล, มีการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ และมีการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร โดยมีการ
ควบคุมการเขาใชงานระบบคอมพิวเตอรทีใชจัดเก็บขอมูล ขอมูลที่มีความสำคัญจะถูกเขารหัส มีการตรวจจับผูบุก
รุกและติดตามสืบคน และมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงตอระบบคอมพิวเตอร รวมถึงมีการสำรองขอมูลอยูเสมอ
เพื่อใหผูรับบริการมั่นใจในความปลอดภัยและความถูกตองของขอมูล
3. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการ จะกระทำในกรณี ดังนี้
3.1 มีการรองขอขอมูลสวนบุคคลจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนำขอมูลไปใชในกรณีตาง ๆ เชน
การใหบริการระบบสารสนเทศของหนวยงานนั้น ๆ / การใชขอมูลเพื่อการวิจัย หรือการใชขอมูลเพื่อการบริหาร
เปนตน โดยหนวยงานจะตองทำหนังสือแจงความประสงคในการขอขอมูลสวนบุคคลดังกลาว พรอมทั้งระบุตัวตน
ผูรับผิดชอบในการนำขอมูลไปใชงานใหชัดเจน สงมายังศูนยคอมพิวเตอร เพื่อจัดเก็บไวเปนหลักฐานและสามารถ
ตรวจสอบได
3.2 มีการรองขอขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมาย
4. สิทธิที่ผูรับบริการพึงมีในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล
4.1 การใหความยินยอม ผูรับบริการมีสิทธิเลือกที่จะใหขอมูลสวนบุคคลใด ๆ ที่ศูนยคอมพิวเตอรรองขอ
และยินยอมใหจัดเก็บหรือไมก็ได โดยยินยอมรับเงื่อนไขที่ศูนยคอมพิวเตอรกำหนด เชน หากใหขอมูลตามที่ศูนย
คอมพิวเตอรรองขอไมครบถวน อาจะไมไดรับการใหบริการที่ครบถวนสมบูรณ อาจถูกจำกัดสิทธิในการใชบริการ
บางอยางหรือไมไดรับการบริการทั้งหมดของศูนยคอมพิวเตอรก็เปนได
4.2 การขอตรวจสอบ-แก ไ ขข  อ มูล ผูร ับ บริก ารมีสิทธิ ข อตรวจสอบหรื อ แก ไ ขข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของ
ผูรับบริการ ที่ศูนยคอมพิวเตอรจัดเก็บไวและขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลเหลานั ้น ผานระบบแจงซ อมศูนย
คอมพิวเตอร (http://eccs.sut.ac.th)

4.3 การถอนความยินยอม ผูรับบริการมีส ิทธิถ อนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม/การใช และการ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการได ทั้งนี้ การถอนความยินยอมดังกลาวอาจสงกระทบตอการใชบริการของ
ศูนยคอมพิวเตอร ภายใตเงื่อนไขตามขอ 4.1 โดยสามารถถอนความยินยอมในการเก็บขอมูลสวนบุคคล ผานระบบ
ของศูนยคอมพิวเตอร (http://eccs.sut.ac.th)
การกำหนดผูรับผิดชอบขอมูลสวนบุคคล
ศูนยคอมพิวเตอร ไดกำหนดรายชื่อผูรับผิดชอบในการควบคุม กำกับดูแลการจัดเก็บและการใชงานขอมูล
สวนบุคคลของผูรับบริการจากศูนยคอมพิวเตอร ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
1. นายณัฐพงษ อรุณศรีศภุ มิตร เจาหนาที่วิเคราะหระบบคอมพิวเตอร
โทรศัพท : 044-224788 email : nattapong.aroon@sut.ac.th
2. นางสาวเอรินทร ชุมใหม เจาหนาที่วิเคราะหระบบคอมพิวเตอร
โทรศัพท : 044-224781 email : arinc@sut.ac.th
3. นายณัฐวัฒน สุวรรณไตรย เจาหนาที่วิเคราะหระบบคอมพิวเตอร
โทรศัพท : 044-224804 email : nattawat@sut.ac.th
4. นายวราดล วงศวงศสูงเนิน เจาหนาที่วิเคราะหระบบคอมพิวเตอร
โทรศัพท : 044-224790 email : waradol.w@sut.ac.th
5. นายกฤช กุลนาวิน เจาหนาที่วิเคราะหระบบคอมพิวเตอร
โทรศัพท : 044-224807 email : krit@sut.ac.th
6. นายสมชาย ศิริสูงเนิน พนักงานคอมพิวเตอร
โทรศัพท : 044-224803 email: chai@sut.ac.th

